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2019 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Vilkaviškis  

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai 

1. Mokyklos vadovų pasitarimas ,,Dėl vidaus darbo priežiūros, dėl renginių, numatytų 

lapkričio mėnesį“ 

4 d. 10 val. Direktorius 

2. VGK posėdis „Dėl individualios pagalbos žemus pasiekimus turintiems mokiniams“ 26 d. 14 val. VGK nariai 

3. Metodikos grupės susirinkimas 19 d. 14 val.  Metodikos grupės 

pirmininkas, pavaduotojai 

ugdymui 

4. Mokinių konferencijos ,,Tai įdomu“ darbo grupės susirinkimai 5/12/19 d. 14.00 

val. 

Darbo grupė 

5. Mokyklos tarybos susirinkimas ,,Klasių bendruomeniškumo ugdymas SEU kontekste“. 

Pasiruošimas kalėdinei akcijai.  

20 d. 17 val. Direktorius 

Metodinė veikla 

1. Projekto „Kolega-kolegai“ vykdymas Lapkričio mėn. Mokytojai 

2. Kvalifikuotos pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos teikimas mokiniams ir 

tėvams 

Lapkričio mėn. VGK specialistai 

3. Šalies bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokinių konferencija „Tai įdomu“ 28 d. 11 val.  Direktorius 

4.  Pirmokų ir priešmokyklinės grupės vaikų, adaptacijos mokykloje tyrimas. Rezultatų analizė 

ir rekomendacijos.  

Lapkričio mėn. Psichologas  

Kita veikla 
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1.  Prevencinis renginys ,,Mes prieš žalingus įpročius“ 4 klasių mokiniams 22 d. 12.10 val. Socialiniai pedagogai, 

psichologas 

2.  „Greitųjų šachmatų pirmenybės“ 7 d. 10 val.  

I korpuso salė 

Neformaliojo ugdymo 

vadovas 

3. Akcija Tolerancijos dienai paminėti 15 d. Socialiniai pedagogai, 

psichologas, klasių 

mokytojai 

4. Projekto „Sveikas vaikas – vartai į ateitį“ vykdymas: sveikatos pamokos „Sveikos 

gyvensenos principai“. 

Popietė ,,Joga pradedantiesiems“.  

Lapkričio mėn. 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

klasių mokytojai 

5. Akcija ,,Pasisveikinkim vieni kitus“ Lapkričio mėn. Mokyklos taryba 

Vidaus darbo priežiūra 

1. 

2. 

3. 

4. 

Integruojamų programų įgyvendinimas 

Pamokų 3–4 klasėse stebėjimas 

Neformaliojo ugdymo būrelių veikla 

Specialiojo pedagogo, logopedo veikla 

Lapkričio mėn. Vadovai 

 

 

 

Finansinė – ūkinė veikla 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ruošimas Forma Nr. 2 

Mokėtinų ir gautinų sumų Forma Nr. 4 ataskaitos ruošimas 

Pažymos apie mokėtinos ir gautinos sumos ruošimas 

Projektinių sąmatų ruošimas 

Gautų, gautinų ir grąžintų sumų pažymos ruošimas 

Lapkričio  mėn. Vyr. buhalteris 

1. 

2. 

3. 

4. 

Viešųjų pirkimų vykdymas 

IKT priemonių plėtra 

Švaros ir tvarkos kabinetuose, kitose mokyklos erdvėse patikra 

Transporto priemonių paruošimas žiemos sezonui 

Lapkričio mėn. Pavaduotojas ūkiui 

 

Pastaba: Plano įgyvendinimą koordinuoja ir priežiūrą vykdo mokyklos vadovai  

 


